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MOTTO: Občanská společnost – pojistka demokracie
Naší vizí je stát se legitimním mluvčím neziskového sektoru v ČR
a poskytovat členům i celému tomuto sektoru kvalitní servis.
Spojujeme sítě NNO a jsme respektovaným partnerem pro veřejnou
správu i podnikatelský sektor.
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1/ Úvod
Vážení přátelé!
Rok 2017 byl pro ANNO ČR úspěšný, ale velmi náročný. Díky projektu podpořenému z
OPZ se obrat se oproti r. 2016 zvýšil dvojnásobně. Realizujeme také projekty podpořené MMR a Magistrátem hl. m. Prahy. Postupně jsme vybudovali funkční kancelář, která
měla 6 zaměstnanců na plné či částečné úvazky, máme další smluvní spolupracovníky
(právničku, účetní, IT specialistu, specialistu pro sociální sítě). To nám umožnilo rozšířit
služby poskytované členům i dalším NNO formou poradenské činnost a vzdělávacích
akcí. Současně zpracováváme odborná stanoviska pro vyjednávání se státní správou,
která jsou zaměřena na zlepšení podmínek pro činnost neziskového sektoru v ČR. Dosáhli jsme takové personální a odborné kapacity, která nám umožňuje, aby se naše vize
postupně stávala skutečností. Veškeré aktivity, které nabízíme členským i nečlenským
NNO najdete na našich webových stránkách www.anno-cr.cz, i tyto stránky jsme koncem r. 2017 kompletně inovovali.
Na druhé straně se nám příliš nedařilo efektivní vyjednávání se státní správou. Ačkoliv
jsme o to usilovali, politici nebyli s ohledem na blížící se říjnové volby do sněmovny příliš vstřícní, zejména od II. pololetí. Po volbách probíhala složitá politická vyjednávání a
ještě nyní, v době psaní této výroční zprávy, nemáme vládu s důvěrou. To se projevuje
především tak, že jsou politici ochotní se sejít, odmítají však cokoliv užitečného nebo
věrohodného pro NNO přislíbit. Bohužel stále probíhá negativní politická kampaň proti neziskovému sektoru, která se rozběhla již v roce 2016.
Také se stále potýkáme s neúnosnou byrokracií. Přibývá povinností, co sledovat a co
vykazovat, nezbytná administrativa je dusící zejména pro malé a střední NNO, jejichž
personální kapacity jsou vždy významně slabší, než u ostatních ekonomických subjektů. Ve společnosti navíc převládla atmosféra, kde jsou všichni předem podezřelí z
podvodů, proto jsou podmínky poskytování dotací a grantů stále složitější a komplikovanější. Také kontroly jsou častější a tvrdší, sankce nepřiměřené až zničující. Obecně lze
říci, že i neziskový sektor je obětí zřetelné tendence minulé i současné vlády preferovat
velké právnické osoby a nakládat povinnosti na ty střední a malé, které tak nepřímo
likviduje. To nepřispívá k pestrosti, pružnosti, kreativitě ani efektivitě ekonomického
prostředí. Koncentrace a monopolizace je naopak tím nejvhodnějším prostředím pro
neprůhledné finanční transfery, korupci a plýtvání veřejnými zdroji.
Ve svém úvodním slově bych chtěla zmínit to, co také oslabuje pozice NNO před veřejnou správou. Je to roztříštěnost, nepřehlednost a mnohdy také rozhádanost nezis-
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kového sektoru. Bohužel i zde se projevuje nedostatek zdrojů, nízká transparentnost v
jejich rozdělování a jejich nepředvídatelnost. To staví NNO do silného konkurenčního
boje o přežití, proto převažuje rivalita nad spoluprací. Jsme si vědomi toho, že neziskový sektor zcela jednotný ani být nemůže. Každý obor má své zcela legitimní zájmy
a ty také obhajuje. ANNO ČR však vytváří společnou platformu problémů, které tíží
všechny, tedy hledá a definuje, co nás spojuje a neřeší to, co nás může rozdělovat. Jedině tak můžeme vybojovat respekt neziskového sektoru u veřejné správy a prosadit
princip „partnerství“, který se neustále na všech úrovních deklaruje, ale v praxi příliš
neprosazuje.
Chtěla bych závěrem poděkovat těm členům výboru, pracovníkům kanceláře i členským organizacím, kteří se na naplňování našich cílů aktivně podílejí, ačkoliv řada činností byla i v r. 2017 založena na dobrovolné práci. Zároveň mi dovolte vyjádřit naději,
že následující léta umožní další rozvoj smysluplné práce pro neziskový sektor, podložený potřebnými finančními prostředky. Děkujeme také všem našim příznivcům a
podporovatelům, především Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu práce a sociálních věcí a Hlavnímu městu Praha.
Ing. Martina Berdychová, předsedkyně
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2) Struktura organizace
Základní údaje o ANNO ČR
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z.s. je od listopadu
2016 zapsaným spolkem, kdy byl Městským soudem v Praze schválen náš návrh na
změnu právní subjektivity ze zájmového sdružení právnických osob.
IČ: 712 84 109
Sídlo: Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1
Bankovní účet: , Fio banka, a. s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1
číslo účtu: 2500913649 / 2010
Výkonný výbor:
Martina Berdychová, předsedkyně
Karel Bauer, místopředseda,
Pavla Břusková,
Hana Šnajdrová,
Antonín Berdych,
Jaromír Hron,
Dan Žárský
Dozorčí a revizní komise:
Ivan Noveský, předseda
Milena Sedláčková,
Zdeněk Tarant
Kancelář
Lenka Stránská, vedoucí poradny
Lucie Šilhavíková, finanční manažerka,
Marie Froulíková, projektová manažerka,
Jan Vocel, PR manažer
Tel: 224 240 645, 702 194 018
E-mail: info@anno-cr.cz
Webové stránky: www.anno-cr.cz
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3) Činnosti ANNO ČR
V r. 2017 jsme realizovali tyto projekty:
MMR - Asociace NNO – podpora NNO v regionech
OPZ - Asociace NNO v ČR - most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem
(od 1. 11. 2016 do 30. 9. 2018)
HMP - Všeoborová konference NNO
HMP – Osobnost neziskového sektoru 2017
Cíle projektů:
Cílem všech projektů bylo poskytování služeb neziskovým organizacím, které jsou mj.
i významnými aktéry regionálního rozvoje. Nabízejí kvalitní veřejně prospěšné služby
a přispívají ke kvalitě života občanů, k zaměstnanosti, vzdělávání i k rozvoji veřejného
života.
Poradna ANNO ČR zprostředkuje informace a poskytuje poradenství v průřezových tématech celospolečenského vývoje, které si NNO nemohou samy zabezpečit z důvodů
svého užšího zaměření na poskytované služby. Koncentruje se také na nová, aktuální
témata, jako je využití sociálních sítí v neziskovém sektoru nebo GDPR. Poradna se
dále zaměřuje na otázky legislativní, finanční a daňové. Problematika sociální (bydlení,
začleňování, soc. podnikání a soc. inovace) byla předmětem poradenství podporovaného z projektu OPZ.
Dlouhodobě usilujeme o široký konsensus s dalšími, zejména oborovými sítěmi, které nejsou našimi členy, s cílem posílení pozice neziskového sektoru jako celku. Cíleně
šíříme objektivní informace o práci NNO, které prezentujeme na webových stránkách
a FB profilu. Jako střešní všeoborová organizace s regionální strukturou se také zaměřujeme na upevnění partnerství s veřejnou správou na všech úrovních.
Během realizace projektů v r. 2017 jsme byli nuceni řešit nečekaný vnější problém,
tedy masovou nabídku vzdělávacích akcí pro NNO, která vznikla zejména v důsledku mnoha projektů jiných NNO podpořených především z OPZ a VVV. To se projevilo
konkrétně s obtížemi při naplňování akcí účastníky, nejen v ANNO ČR, ale i u ostatních
pořadatelů seminářů, kulatých stolů apod. Naše e-mailové schránky obsahovaly týdně
2 – 3 nabídky na akce, pořádané jinými NNO na podobné téma. Zaměstnanci NNO
musí primárně zabezpečit svou pracovní činnost a nemohou tedy několikrát měsíčně
chybět v zaměstnání kvůli vzdělávání. Z tohoto důvodu jsme museli některé již připra-
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vené akce, kam se přihlásily se jen 2 – 3 osoby, zase zrušit, což je v rozporu s efektivitou
práce. Rozhodli jsme se proto koncentrovat se na naše tradiční a osvědčené akce a
zbývající kapacitu zaměřit na bilaterální setkání s významnými NNO, kde se lépe domlouval čas setkání a témata jednání.
Činnost poradny podpořená z projektu MMR
V rámci projektu MMR proběhlo 5 regionálních seminářů k problematice vzdělávání
managementu NNO. Semináře jsme realizovali v jednotlivých regionech ČR, ve spolupráci s členy naší asociace:
NELI, Liberec, 10. 10. 2017 - Efektivní samostudium a další vzdělávání pracovníků NNO
v zájmu zvyšování jejich kompetencí
ANNO ZK, Zlín, 26. 10. 2017 Krizový management
Asociace TRIGON, Ostrava-Poruba, 30. 10. 2017 - ZÁSADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
ANNOÚK, Ústí nad Labem, 14. 11. 2017 - Fundraising v NNO
Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, Olomouc, 23. 11. 2017 Kompetenční karty
Uskutečnili jsme celkem 5 akcí v rámci skupinového poradenství. Témata vycházela
ze zájmu našich členů, především to byly efektivní metody komunikace na sociálních
sítích, dále PR a legislativa. Konaly se v únoru v Ostravě, v červnu, září a prosinci v Praze
a v říjnu v Liberci.
		
Zpracovali jsme několik analytických materiálů, o které byl mezi NNO velký zájem: financování NNO, transparentnost neziskového sektoru, připravovaná legislativa a předvolební tématika. Jako nepolitická organizace jsme se koncentrovali zejména na postoje politických stran vůči neziskovému sektoru a vyvraceli populistická prohlášení o tunelování
státního rozpočtu neziskovkami. Shromažďovali jsme také na samostatné záložce našich
webových stránek vyjádření a stanoviska dalších NNO k volbám, vše se setkalo s velkým
ohlasem zejména v regionech, naše stránka podstatně zvýšila návštěvnost.
Proběhly plánované kolektivní konzultace v rámci setkání krajských nebo oborových
sítí, na základě jejich požadavku Asociace NNO otevřela diskusní platformu k volebním programům jednotlivých stran před sněmovními volbami na webových stránkách
ANNO ČR. Definovali jsme hlavní problém krajských sítí NNO, tedy nedostatek zdrojů a
nestabilní financování z veřejných zdrojů. Kvůli tomu nemůže být v mnoha krajích taková střecha, která pracuje na bázi dobrovolnictví, respektovaným partnerem krajské
samosprávy. Opakovaně jsme se snažili o jednání s předsedkyní AK ČR Vildumetzovou,
po odkladech termínů z její strany se však schůzka nakonec neuskutečnila. Rozhodli
jsme se proto počkat na jmenování nové vlády s důvěrou, jednání s MF, MMR, MPSV a
MZ plánujeme na rok 2018.
Naší největší akcí uplynulého roku byla celostátní všeoborová konference NNO na
téma „Partnerství neziskového sektoru s veřejnou správou“ (1 den) a „Financování ne-

7

ziskového sektoru“ (2 den), která se uskutečnila v září 2017 v Praze za účasti 90 osob.
Záštitu poskytli: 1. místopředsedkyně Senátu M. Horská, ministryně K. Šlechtová a M.
Marksová a radní HMP R. Lacko. Na konferenci vystoupili mj. ministr spravedlnosti R.
Pelikán, náměstek MMR Z. Semorád, náměstkyně MZ L. Teska Arnoštová, dále předseda poslaneckého klubu ODS Z. Stanjura, místopředsedkyně TOP 09 H. Langšádlová a
předseda Svobodných P. Mach. Přínosem byl rovněž zahraniční host F. Blaščák ze SR,
který vystoupil jak k participaci, tak k financování. Své příspěvky přednesli dále zástupci 19 NNO, 2 výzkumní pracovníci (M. Hladká, D. Kroupa) a zástupkyně SMO. Veškeré
prezentace byly zveřejněny na našem webu.
Celostátní anketa Osobnost NS významně přispívá k PR menších NNO v regionech,
upevňuje spolupráci NNO napříč obory. Vyhlášení se konalo 8. 12. 2017, byly oceněny obětavé a kompetentní osobnosti neziskového sektoru. Záštitu poskytl premiér B. Sobotka, 1. místopředsedkyně Senátu M. Horská, ministryně K. Šlechtová a M.
Marksová a radní HMP R. Lacko. Dokumentace celé akce je zveřejněna na webových
stránkách.
Obě posledně zmíněné akce významně podpořilo také Hl. město Praha svými granty.
Velice děkujeme také paní Gordaně Turuk, která již druhým rokem vyrábí a daruje nádherné skleněné plastiky pro laureáty ankety „Osobnost NS“ na 1. - 3. místě.
Podpora partnerství NNO s veřejnou správou
Z hlediska partnerství NS s veřejnou správou je významná pravidelná a aktivní účast
našich zástupců na odborných platformách státní správy, např. v MV OP a dalších orgánech implementace ESIF včetně Regionálních stálých konferencí v krajích, na RV
NNO jejich výborech, v Národním konventu, v pracovní skupině pro strategický rozvoj
do r. 2030 apod.
Monitorovali jsme působení zástupců krajských sítí NNO v RKS, na 2 plánovaných koordinačních schůzkách v I. pololetí 2016 byly projednány společné i dílčí problémy,
o nichž jsme následně písemně informovali MMR. Na 2. schůzce dne 12. 5. jsme
se s ohledem na podzimní krajské volby dohodli, že další jednání o strategii dlouhodobé spolupráce budou až do volby nových hejtmanů vedení nových krajských
samospráv neefektivní. Krajské sítě ale požádaly Asociaci NNO o zpracování výše
uvedené analýzy programů stran, kterou poté využily jako doporučení ke strategiím vyjednávání. Proběhla jednání se senátory a poslanci, stejně jako s vedením
některých resortů ve věci společných problémů NNO. Jednání s poslanci a vládou
však bylo ovlivněno říjnovými volbami, kdy se mnozí nechtěli před jejich konáním
k ničemu zavazovat. Vládu s důvěrou dosud nemáme, proto plánujeme další intenzivní jednání na II. pololetí 2018.
Vytváření podmínek pro efektivní spolupráci oborových střešních organizací NNO
Spolupráce se střešními organizacemi deklarujícími se jako zástupci různých typů NNO
vede k vyšší transparentnosti neziskového sektoru, k posilování jeho pozice ve společ-
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nosti a k lepším možnostem prosazovat společné požadavky.
V důsledku rozpadu PS Partnerství hledá ANNO ČR již od r. 2016 nový model spolupráce NNO a jedná bilaterálně s mnoha sítěmi. Jako optimální řešení jsme zvolili samostatné svolávání zástupců regionů a zástupců oborových střech. Byl přijat konsensus, že
tato koordinační uskupení mají charakter neformálního konzultačního orgánu Asociace NNO. V roce 2017 proběhly celkem 4 takové schůzky.
Vnímáme menší ochotu střešních organizací k vzájemné spolupráci, než v předchozích
letech. Analyzovali jsme příčiny tohoto trendu s následujícími závěry:
a) S ítě NNO nemají silný motiv pro vzájemnou spolupráci, protože nejsou nasta-veny podmínky efektivního partnerství mezi státem a neziskovým sektorem,
navíc nový dotační titul RV NNO je postavil do vzájemné konkurence
b) S třešní organizace mají velmi omezenou možnost získat prostředky na svůj
aparát, proto mají slabou administrativní i odbornou kapacitu; tato situace
se ale díky projektům z OPZ zlepšila, v dalším roce už ale podpora nenavazuje. Věříme proto, že v nové politické konstelaci zůstane zachována podpora
střech z RV NNO.
c) Š patná zkušenost z rozpadu Partnerství 2014+ dosud překonána nebyla, mezi
některými střešními NNO přetrvává atmosféra vzájemné nedůvěry.
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Činnost poradny podpořená z projektu OPZ
V rámci projektu jsme oslovili více než 3000 pracovníků NNO a vytvořili databázi bu-doucích zájemců o vzdělávání v sociální oblasti. To probíhá formou individuálních
stáží nebo účasti na našich seminářích, kulatých stolech apod. Poskytujeme jim také
individuální konzultace v poradně.
V rámci dosavadní realizace projektu jsme splnili jeden z cílů projektu a zrealizovali
10 regionálních seminářů pro pracovníky NNO na téma:
 Sociální podnikání (3x),
 Sociální inovace (2x)
 a Sociální bydlení (6x).
Z důvodu zajištění dostatečné účasti bylo původně plánované rozdělení témat v průběhu času přizpůsobeno potřebám a zájmu zainteresovaných stran.
Proběhly tyto semináře:
 19. 4. Brno – sociální podnikání,
 25. 4. Plzeň – sociální podnikání,
 10. 5. Opava – sociální podnikání,
 13. 6. Ostrava – sociální bydlení).
Dále se uskutečnily tyto regionální semináře:
 2 na téma sociální inovace a jejich potenciál (11.10. Zlín, 30.10. Č. Budějovice)
 4 na téma sociální bydlení (17. 10. a 14.11. Ústí nad Labem, 7.11. Jihlava,
23.11. Hradec Králové)
s celkovou účastí 121 osob.
V realizačním týmu jsme se dohodli, že kulaté stoly budeme realizovat vždy až po
uskutečnění seminářů, ze kterých vzejdou potřebná aktuální témata. Celostátní kon-ference z oblasti sociální inkluze na téma Veřejná služba proběhla v termínu 06/2017.
V rámci Poradenského centra jsme ještě uspořádali 15. 11. 2017 seminář „Spolky, nadace a nadační fondy“. Naše vzdělávací akce zaznamenaly vysokou účast, proto je budeme pro velký zájem opakovat i v následujícím období.
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Do konce roku 2017 bylo zpracováno plánovaných 14 analýz, které jsou k dispozici na
našem webu http://annocr.cz/odborne-analyzy-na-socialni-temata-vznikle-v-anno-cr/.
 3x sociální začleňováni,
 3x sociální bydlení,
 3x sociální podnikání,
 3x sociální inovace,
 1x financování NS,
 1x efektivita rozvojové pomoci.
Nyní se pracuje na 4 publikacích s využitím všech analýz, které byly tematicky voleny právě jako budoucí východisko pro obsah publikací. Odbornou garantkou je
doc. M. Hladká z CVNS, ANNO ČR bude editorem. Po dohodě s CVNS o konečném
znění textů budou publikace zadány korektorovi a grafikovi a vydány v r. 2018.
Výzva z OPZ byla zaměřena především na posílení kapacit celostátních sítí NNO, proto jsme během r. 2017 pokročili v přípravě strategického plánu. V září 2017 proběhlo
za účasti členů VV a zaměstnanců kanceláře setkání s facilitátorem, při kterém jsme
se zabývali evaluací a průběžnou sumarizací jednotlivých bodů dokumentu. Projekt
OPZ končí 30. 9. 2018, bohužel další podobná výzva z MPSV zatím nebyla připravena
a ANNO ČR tak nebude moci na tyto užitečné aktivity navázat.
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4) Hospodaření
Po ekonomické stránce se ANNO ČR rychle rozvíjí, v souvislosti s tím se zvýšilo a zkvalitnilo personální obsazení kanceláře. Zajištění zdrojů pro střešní organizaci NNO je
přitom složité, protože pro takové NNO téměř neexistují dotační a grantové tituly. Asociace tedy využívá veškerých možností k podávání žádostí na projekty a granty, aby
mohla poskytovat potřebné služby svým členům i dalším NNO a tak plnila své poslání.
Ve srovnání s r. 2013, kdy došlo ke změně vedení organizace, vzrostl již v roce 2014
obrat 6x, tedy na 1,8 mil. Kč, což se podařilo udržet až do roku 2016. V souvislosti se zahájením projektu z OPZ a s každoroční realizací projektu z dotačního programu MMR
dosáhly v roce 2017 výnosy a náklady více než 3,6 mil. Kč, což je dvojnásobek oproti
předešlému roku 2016.
Hospodaření ANNO ČR bylo vyrovnané a dosáhlo mírného přebytku ve výši 4 tis. Kč.
Účetní závěrku projednala Dozorčí a revizní komise, schválil Výkonný výbor ANNO ČR
dne 31. 5. 2018 a 12. Valná hromada dne 14. 6. 2018. Výsledky hospodaření jsou uvedeny
ve výkazech účetní závěrky v příloze č. 1.
ANNO ČR podala projektové žádosti na r. 2018 na RV NNO, MMR a Hl. město Prahu. Snažíme se tak zachovat odbornou a administrativní kapacitu ústředí ANNO ČR i v dalším roce.
Personální a organizačně-administrativní zajištění projektů je ve stávajících podmínkách plné zaměstnanosti a vysoké platové úrovně v Praze poměrně náročné. Financování s povinnou 30% finanční spoluúčasti je komplikované, NNO může generovat
příjmy až v důsledku realizace projektu v běžném roce a ty musí také ve stejném roce
na kofinancování vynaložit. Proto jsme nuceni uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou vždy do 31. 12. a poté čekat na schválení projektu a zaslání finančních prostředků
v roce následujícím. Jen málo kvalifikovaných zaměstnanců na takové podmínky přistoupí, proto jsme byli i v r. 2017 nuceni obsazení kanceláře opět částečně obměnit.
Tým je podpořen smlouvami s externisty - právnickými osobami: s účetní firmou, IT
správcem, právničkou a grafičkou. Pro poradnu fungují 2 samostatné kanceláře v místě
našeho sídla, je k dispozici i zasedací místnost pro max. 15 osob.
Příloha 1: Účetní závěrka 2017
Příloha 2: Seznam členů ANNO ČR
© Asociace nestátních neziskových organizací v ČR z.s. 2018
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Účetní závěrka ANNO v ČR 2017

ROZVAHA
ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky
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7

1

2

8

4

. .Senovážné
. . . . . . . . . . . . . . . náměstí
. . . . . . . . . . . . 977/24
...................
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

. .Asociace
. . . . . . . . . . . . nestátních
. . . . . . . . . . . . . . . neziskových
. . . . . . . . . . . . . . . . . .organizací
.

1

0

9

Praha 1

................................................

11000

................................................
................................................

otisk podacího razítka

číslo

AKTIVA

Označ.
B.

Krátkodobý majetek celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1.

................................................

řádku
B.I.+...+B.IV.
B.II.1+...+B.II.x

Odběratelé

účet 311

4. Poskytnuté provozní zálohy

účet 314 - ř. 51

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

účet 346
B.III.1+...+B.III.x
účet 211

3. Peněžní prostředky na účtech
B. IV.

účet 221

Jiná aktiva celkem

B.IV.1+...+B.IV.x

2. Příjmy příštích období

účet 385

AKT IVA CELKEM

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Vlastní jmění

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1.

Dodavatelé

3.

Přijaté zálohy

4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

9.

Ostatní přímé daně

A.I.+...+A.II.
A.I.1+...+A.I.x
účet 901
účet 911
A.II.1+...+A.II.x
účet +/-963
účet +/-931
účet +/-932
B.I.+...+B.IV.
B.III.1+...+B.III.x
účet 321
účet 324
účet 325
účet 331
účet 336
účet 342

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

účet 346

22. Dohadné účty pasivní
B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

2.

Výnosy příštích období

052
055
063
071
072
074
079
081
082

řádku

Fondy

A. II.

051

číslo

PASIVA

Označ.

2.

A.+B.

040

účet 389
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 383
účet 384

PASIVA CELKEM

A.+B.
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001
002
003
004
006
007
008
009
010
021
022
024
025
026
028
030
033
043
045
046
047
048

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

+1 4 3 4
+3 9 8
+1 2 8
+6 1
+2 0 9
+1 0 3 6
+2 5
+1 011
+0
+0
+1 4 3 4

+1 5 6 5
+9 5 3
+1 7 6
+3 1
+7 4 6
+6 0 3
+2 3
+5 8 0
+9
+9
+1 5 6 5

Účetní období
stav k prvnímu dni

-27
+2 0 6
+6
+2 0 0
-2 3 3
xxxxxxxxxxxx
-93
-1 4 0
+1 4 6 1
+1 4 5 6
+6 0
+0
+0
+2 9
+1 9
+2 3
+1 2 8 3
+4 2
+5
+1
+4
+1 4 3 4

k poslednímu dni

-23
+2 0 6
+6
+2 0 0
-2 2 9
+4
xxxxxxxxxxxx
-2 3 3
+1 5 8 8
+1 5 8 4
+4 8
+6
+3
+8 5
+5 5
+4 6
+1 2 8 3
+5 8
+4
+0
+4
+1 5 6 5

vČ
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Označ.

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZT RÁT Y

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.

................................................

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

4.

Náklady na cestovné

5.

Náklady na reprezentaci

6.

Ostatní služby

A. III.

Osobní náklady

A. III. 10.

Mzdové náklady

A.I.+...+A.VIII.
A.I.1+...+A.I.x
účty 501, 502, 503
účet 512
účet 513
účet 518
A.III.1+...+A.III.x
účet 521

11. Zákonné sociální pojištění
A. IV.

Daně a poplatky

A. IV. 15. Daně a poplatky
A. V.

Ostatní náklady
22. Jiné ostatní náklady

účet 524
A.IV.1+...+A.IV.x
účty 531, 532, 538
A.V.1+...+A.V.x
účet 549

Náklady celkem
B.

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky
4.

Přijaté členské příspěvky

B. III.

T ržby za vlastní výkony a za zboží

B. IV.

Ostatní výnosy
9.

Zúčtování fondů

B.I.+...+B.VII.
B.I.1+...+B.I.x
účet 691
B.II.1+...+B.II.x
účet 684
účty 601, 602, 603
B.IV.1+...+B.IV.x

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

003
006
007
008
013
014
015
019
020
021
028
039
040
041
042
043
046
047
048
053

B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.

062

B. - A. + D. x.

Okamžik sestavení: 1 0 . 5 . 2 0 1 8
Právní forma
účetní jednotky:

002

účet 648

Výnosy celkem
C.

001

061
063

Běžné období
Hlavní

+3 6 2 6
+1 4 9 6
+2 9 8
+2 3
+1 6
+1 1 5 9
+2 1 2 3
+1 6 2 6
+4 9 7
+1
+1
+6
+6
+3 6 2 6
+3 6 3 0
+3 0 2 8
+3 0 2 8
+4 2
+4 2
+4 9 2
+6 8
+6 8
+3 6 3 0
+4
+4

Hospodářská

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

spolek

Předmět činnosti nebo účel:
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Celkem

+3 6 2 6
+1 4 9 6
+2 9 8
+2 3
+1 6
+1 1 5 9
+2 1 2 3
+1 6 2 6
+4 9 7
+1
+1
+6
+6
+3 6 2 6
+3 6 3 0
+3 0 2 8
+3 0 2 8
+4 2
+4 2
+4 9 2
+6 8
+6 8
+3 6 3 0
+4
+4

vČ

AKTUÁLNÍ SEZNAM ČLENŮ ANNO ČR k 31. 12. 2017

členské
číslo

Název organizace

WWW

1

Asociace finanční a občanské gramotnosti

www.afog.cz

2

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

www.annojmk.cz

3

Asociace nestátních neziskových organizací Liberec. kraje

www.annolk.cz

4

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

www.annozk.cz

5

Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

www.annakk.cz

6

Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje

mujweb.cz/anouk

7

Asociace NNO Jihočeského kraje

www.annojck.cz

8

Asociace NNO Moravskoslezského kraje

www.anno-msk.wz.cz

9

Asociace občanských poraden

www.obcanskeporadny.cz

10

Asociace pro mezinárodní otázky

www.amo.cz

11

Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež
v České republice

www.icmcr.cz

12

ČESKÁ UNIE SPORTU (ČUS)

www.cuscz.cz

13

České souvislosti, z.s.

www.ceskesouvislosti.cz

14

Český svaz včelařů

www.vcelarstvi.cz

15

DIAKONIE ČCE - středisko Blanka

www.diakoniepisek.cz

16

EducationTalentCulture

www.edutacu.eu

17

Fond ohrožených dětí

www.fod.cz

18

Karma Srdcem

www.karmasrdcem.cz

19

Magdaléna, o.p.s.

www.magdalena-ops.eu

20

MENS SANA, o.p.s.

www.menssana.cz

21

Mise naděje, z.s.

misenadeje.cz

22

Nadační fond POROZUMĚNÍ

www.porozumeni.cz

23

Národní klastrová asociace

www.nca.cz

24

Neziskovky Libereckého kraje, z.s.

www.neli-lbc.cz

25

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

www.alzheimercentrum.cz

25

Společná asociace NNO Prahy a Středočeského kraje

www.sanno.cz

26

UNO Olomouc

www.uno-ok.cz

27

YMCA v České republice

www.ymca.cz
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Podporují nás:

